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Bu çal ma, DEÜ Dilbilim Bölümü, 3. S n f ö rencilerinin 2004-2005 ö retim
y l nda Mesleksel Beceriler Dersi kapsam nda yapt klar “Ara t rma Metni Özetleme
ve Tan tma Yaz s Yazma” çal malar n n bir araya getirildi i bir derlemedir.
Derlemede s ras yla, Dilbilgisi, Metindilbilim, Toplumdilbilim, Psikodilbilim
ve Edimbilim alanlar nda Türkçe üzerine yap lm

çal malardan seçilmi ara t rma

yaz lar özetlenmekte ve tan t lmaktad r. Çal malar, Dilbilim Ara t rmalar Dergisi,
Ulusal Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç klar

ve Uluslararas Türk Dilbilimi

Konferans Bildiri Kitapç klar nda yay nlanan ürünler aras ndan seçilmi toplam 26
ara t rma yaz s n kapsamaktad r.
Bu

kitapç ktaki

tan tma

yaz lar ,

ö renciler

taraf ndan

yap lm

ilk

çal malard r. Bu nedenle, bu çal ma daha çok bir uygulama denemesi niteli i
ta maktad r. Ancak söylemek gerekir ki bilimsel metin türüyle ilk defa kar la m
bir çal ma grubu taraf ndan haz rlanm

bütün tan tma yaz lar özverili bir eme in

sonucudur.
Bu derlemede, oldukça s n rl say da ara t rma yaz s tan t lm t r. Bu türden
ürünlerin ço almas n n Dilbilim alan ndaki tüm ara t rmac lar için yararl olaca
inanc nday z.

Bu kitapç ktaki tan tma yaz lar n n tüm haklar yazarlar na aittir.
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D LB LG S BÖLÜMÜ

HAZIRLAYAN: AYÇA ÇOKYA AR
Ozil . (1994) “Temel Tümcelerde ve Ortaçl, Yap,larda Kip Anlat,m,”. Dilbilim Ara t rmalar
Dergisi. s.112-127.
Bu yaz n n amac ,

eyda Ozil’in Dilbilim Ara t rmalar Dergisinde yay nlanm

olan “Temel

Tümcelerde ve Ortaçl Yap larda Kip Anlat m ” ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Türkçe’de kip ulam n n temel tümcelerle ortaçl kurulu larda nas l dile getirildi(ini ortaya
koymay amaçlayan bu çal mada kimi kip anlat m biçimlerinin gerek temel tümcelerde gerekse
ortaçl kurulu larda nas l ortaya kondu(u incelenmi tir. Türkçe’de belli kip anlat m biçimleri ve bu
i levin temel tümcelerle ortaçl kurulu larda kip anlat m biçimleri aç s ndan hangi dilsel araçlarla dile
getirildikleri bu çal mada ortaya konmaya çal lm t r. Çal man n ana bölümünde temel tümcelerde
ve ortaçl yap lardaki kip anlat m belirli örnekler kapsam nda tan t lmaktad r. Tümceler önce kip
ulam aç s ndan incelenmekte daha sonra bu tümcelerin ortaçl kurulu olarak ba ka bir tümcede nas l
kurulduklar aç klanmaktad r. Ortaçl kurulu larda ise yine “kip ulam ” temel al narak kip olgusunun
dile getirilip getirilmedi(i tan t lmaktad r. Çal man n devam nda /-IR/ ekinin farkl anlamlarda
kullan ld (

tümcelerin ortaçl

bir kurulu

olarak ba ka bir tümce içinde nas l kullan ld (

incelenmektedir. Çal man n ba nda verilen örnekler kapsam nda tümceye istek ve gereklilik gibi kip
anlat mlar katan /-MEL5/ ekinin de ortaçl yap lardaki farkl biçimleri betimlenmektedir. Çal man n
sonucunda temel tümcelere kip anlat m katan /-IR/ ve /-MEL5/ eklerinin ortaçl kurulu lar n içindeki
fiillerde kullan lmad klar ; ortaçl yap larda kipsel anlat mlar /-IR/ ve /-MEL5/ ekleri ba(lam nda, bu
eklerin ortaya koydu(u kip anlat mlar n ifade eden fiiller yani sözlüksel birimlerle (ummak, sanmak,
istemek, vb.) dile getirildi(i; ortaçl kurulu lar n kendi tümcelerinin kip ulamlar n yard mc sözlüksel
birimlerle dile getirildikleri; fiil çekim eklerinin kullan ld klar tümcelere ve ba(lamlara ba(l olarak
hem çe itli zaman hem de kip ulamlar n dile getirdikleri ayn zamanda bir ekin birden fazla kipsel
anlat m ortaya koyabildi(i sonuçlara ula lm t r.
Temel tümcelerde ve ortaçl kurulu larda kimi kip anlat m biçimlerinin ortaya kondu(u bu
çal ma kullan lan örneklerle güvenilir ve geçerli dayanaklar vermesi aç s ndan bilimsel bir metin
olma özelli(i ta maktad r. Ayr ca bölümlendirilmi ve ba l klar n n numaraland r lm

olmas yla

metin izlenebilir ve gözlenebilir k l nm t r. Ancak konunun metin boyunca sadece birkaç örnekle
incelenmesi metnin geni kapsaml olmas n engellemi görünmektedir.
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HAZIRLAYAN: FAT H ÇINAR
Erkman-Akerson, Fatma. (1994) “”Türkçe yüklemde görünü<, zaman ve kip”. VIII. Ulusal
Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç

. S. 79-88.

Metinde "kip" "bildirme" ile "dilek-ko ul"ulamlar n kapsayan bir üstterim mi, yoksa
"zaman" ulamlar n içermekte midir bu sorgulanm t r. Bir kar kl k olarak anlat lm t r. Bu
karma kl ( n kayna( da hep tak lardan yani biçimlerden yola ç k ld ( ndan ileri gelmekte oldu(u
anlat lm t r. Metin "görünü ","zaman" ve "kip" i levlerini tan mlamaya ve bu i levlerin Türkçe de
nas l d a vuruldu(unu ortaya koymaya çal m t r.
5 levlerin tak larla olan ili kilerini göstermek için sonunda tam çekimli bir eylemi olan ana tümceler
kullan lm t . "Görünü ","zaman" ve "kip" i levlerleri Türkçede kurulan eylemli herana tümcede yer
ald (

belirtilmektedir. Her üç i lev de eylemin sonuna getirilen tak larla d a vuruldu(u

belirtilmi tir.Görünü ün iki özelli(i belirtilmi tir. Biterlilik ve bitmezlik. Biterlilik bir eylemi ya da
olguyu tamamlanm

yada tamamlanacak bir bütün olarak ele almakta oldu(u ifade edilmi tir,

bitmezlik ise i e içerden bakma, i in ba n -sonunu aç k b rakma olarak anlat lm t r. Eylemin
sonunda tek tak bulunmas durumunda /EcEk/ tak s n kendi ba na bir ipucu vermemekte oldu(u
belirtilmi ti. /EcEk/'le kurulan eylemin görünü niteli(i ancak tümcede bulunan ba ka ipuçlar ile
kesinlik kzanabilece(i ifade edilmi tir. /yor/ tak s n nda asl nda bitmezlik niteli(i a( r basmaktayken
/r/ tak s n n çok geni bir dilime yay ld ( belirtilmi tir. /D /, /m /, /yor/, /r/, /EcEk/ tak lar n n
özellikle

tek

ba lar na

kullan ld klar

ve

ba lar na

kullan ld klar

ve

ba ka

ipuçlar yla

yorumlanmad klar durumlarda zaman i levlerinin de oldu(u belirtilmi tir. Tümce do(ru bir
tümcedir. Ancak /yor/ -un de(erini de(i tiren "yar n" birimidir. Yaln zca "geliyorum" bildirisini
ald ( m z zaman ilk yorumumuz bunu

uanda,

imdi gerçekle mekte oldu(u yolunda olaca(

belirtilmi tir. "Kip" i levi konu mac n n aktard ( içerik kar s ndaki tutumu olarak tan mlanm t r.
Ancak bu tutumun birbirinden çok de(i ik bak

aç lar na dayanabilece(i ifade edilmi tir. Gerçek-

gerçek de(il , bildirme -istek/ ko ul -buyruk, niyet, sitem, inanmama, kesinlik, bir olay n
gerçekle mesinin mümkün olmas , zorunlu olma istenmesi gibi kar tl klar aç s ndan de(erlendirilebilece(i ifade edilmi tir.Ba ka bir ayr m öznellik-nesnellik kar tl ( na dayanmakta oldu(u
ve ba ka bir ayr m olarak içeri(in izlenirli(i ya daizlenmezli(i kar tl ( na dayand r labilece(i
belirtilmi tir. Seçilen eylemin anlamsal de(eri, tümceyi "biterli(i ve izlenirli(i olan bir olguyu
gelece(e yönelik olarak tahmin" i levleri ile yorumlanmas na yol açabilece(i belirtilmi tir. Ancak
anlamsal de(erleri daha ba ka olan sözcüklerle bir tümce kurulursa /r/ tak s n çizelgelerde verilen
düzanlam yla yorumlanabilece(i belirtilmi tir.Tak lar n çok i levlili(i hususunda; çevre ba(lant lar
i in içine girdi(inde tak -i levi ba( nt s de(i ebilece(i, bir tak , yerini tak mla t ( öteki tak yla,
tümcedeki ba( ms z bir birime ba(l olarak, i levlerinden bir bölü(ünü b rakabilece(i yada
de(i ebilece(i belirtilmi tir. Tak lar n çevre etkisinde kalarak i lev de(istirmelerinin iki yolla
gerçekle ti(i belirtilmi tir. "Birde bak yorsun" öbe(i ve "yar n" birimi /m / tak s n n "zaman" i levin
b rakmas na yol açt ( belirtilmi tir. De(i imin bir ba ka nedeni de bir ba ka tak yla tak mla ma
olabilece(ibelirtilmi tir. Çal mada; tak lar n i levlerinin çevre, yer ve kurduklar tak ma göre
ortadan kalkabilmekte ya da de(i ebilmekte oldu(u ve ele al nan tak lar n hepsinin ta d klar temel
ve yan i levleri oldu(u sonucuna ula lm t r.
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Haz,rlayan: Osman KABA
Erguvanl, Taylan, E. (1994) “Yantümcelerde tamlayan ekinin i<levi üzerine”. Dilbilim
Ara t rmalar Dergisi. stanbul: Bo@aziçi Üniversitesi Yay,nevi.
Bu yaz n n amac , Eser Erguvanl -Taylan’ n Dilbilim Ara t rmalar
yay nlanm

Dergisi 1994’te

olan “Yantümcelerde tamlayan ekinin i levi üzerine” ba l kl çal mas n tan tmak ve

de(erlendirmektir.
Taylan’ n bu çal mas nda eylemi çekimli olmayan yantümceler üzerinde durularak bunlar,
yap sal ve i levsel farkl l klar aç s ndan ele al nmaktad r. Özellikle özneleri tamlayan eki gerektiren
yantümce çe itleri saptand ktan sonra bu ekin anlamsal ve yap sal olmak üzere en az iki farkl i levi
oldu(u ortaya konmu tur. Çal man n ana bölümünde önce eylemleri adla t r lm
yantümcelerin belirtili isim tamlamas görünümünde oldu(u, ancak adla t r lm
kullan ld ( baz belirteç yantümcelerinde adla t r lm

bir yap ya sahip
yap lar n ilgeçlerle

eylemde iyelik eki bulunmas na kar n

yantümcenin üzerinde tamlayan ekinin olmad ( , ayr ca adla t r lm

yap lar olan tümleç

yantümcelerinin de baz durumlarda yan tümcenin öznesinde bu eki almad ( örneklerle aç klanm t r.
Dede’nin (1978) baz tümleç yan tümcelerinin öznesinin tamlayan eki gerektirmedi(i konusundaki
ara t rmalar na yaz n n devam nda yer verilmi ve örneklendirilmi tir. Ard ndan eylemleri geçi siz
olan yantümce yap lar “ol-“ eylemi ile yap lanlar ve “bir” tan ml ( ile niceli(i ifade edilmi belirsiz
öznelerin tamlayan eki alarak ferdiyet kazand klar yap lar olarak iki farkl türe ayr lm ve bu iki tür
örneklerle aç klanm t r. Ana bölümün sonunda eylemi geçi li olan tümcelerin bir tümleç
yantümcesine nas l dönü tü(ü gösterilmi tir. Buna kar n baz geçi li yantümcelerin öznelerinin
tamlayan eki almad klar halde düzgün yap da olduklar da Hankamer ve Knecht (1976)’in
ara t rmalar na dayanarak örneklendirilmi tir. Çal man n sonunda, tümcenin öznesi belirli ise
yantümce yap s nda tamlayan ekinin zorunlu oldu(u; geçi siz eylemli tümcelerde özne belirsiz ise
tamlayan eki almad klar ; ayn tür tümcelerde bu öznelerin “bir” tan ml ( ile niceli(i belirtildi(inde
bir ferdiyet kazand klar sonuçlar na ula lm t r.
Yan tümcelerde tamlayan ekinin i levlerinin konu al nd ( bu metin, ayn konuda yap lm
di(er çal malara gönderimde bulunmas , geçerli ve güvenilir dayanaklara yer vermesi, konu
süreklili(inin korunmas ve elde edilen sonuçlar n bulgularla desteklenmi olmas sebebiyle bilimsel
metin türlerinde aranan içeri(e yönelik beklentileri kar lamaktad r. Ayr ca, gönderimde bulunulan
kaynaklara kaynakçada yer verilmi olmas yla, örneklerin numaraland r l p metne ba(lanmas yla ve
ba l klar n numaraland r lmas yla da bilimsel metnin izlenilebilirlik ve gözlenebilirlik beklentisini
kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN : DEN Z KARA
Külebi, Oya, Ahmet Kocaman (1996) “-(sEl) ekinin kullan,m, üzerine” 8.Uluslararas Türk
Dilbilimi Konferans Bildirileri. Ankara .
Bu yaz n n amac , Oya Külebi ve Ahmet Kocaman’ n 8. Uluslararas Türk Dilbilimi Konferans
Bildirileri 1997’da yay nlanm

olan “ -(sel) ekinin kullan m üzerine” adl çal mas n tan tmak ve

de(erlendirmektir.
1960’l y llardan günümüze tart ma konusu olmu –(sel) ekinin kökeni, yap sal özellikleri ve
günümüzdeki kullan m boyutunu; Türkçe sözlük kar la t rmalar ,güncel gazete ve kitap
incelemeleriyle ortaya ç karmay

amaçlayan bu ara t rmada elde edilen bulgular; yap sal

görünüm,anlam ve kullan m aç s ndan incelenmi tir. Ara t rma yaz s nda

–(sel) ekinin yap sal

görünümü, anlam ve kullan m farkl ba l klar alt nda incelenmi tir.Yap sal görünümüyle ilgili
olarak Tahir Nejat Gencan’ n ara t rmalar n n sonuçlar na göre –(sel) ekinin büyük bir ço(unlukla ad
niteli(indeki köklerle kullan ld ( , az say da eylem köküne eklendi(i bunun yan s ra kimi s fatlar n
da bu eki ald ( belirtilmi tir. -(sel) ekinin anlamsal özellikleri hakk nda da Boeschoten’in
saptamalar na yer verilerek bu ekin asl nda iki anlam s n f na ba(l kal p “ba( nt ” s n f ndan ba ka
yaln z küresel, dairesel gibi ekil betimleyen matematik terimlerini üretti(i ve bu ekin ço(unlukla
kökte belirtilen kavramla ilgi ba( kurdu(u aç klanm t r. -(sel) ekinin kullan m hakk nda da belli
tarihlerde Cumhuriyet ve Türkiye gazeteleri taranarak bu eki alm

sözcüklerin incelenmesiyle

yap lan çal malarda, bu eki alm sözcüklerin ilk sayfada önemli haberlerin anlat m nda pek s kl kla
kullan lmad ( ancak gazetelerin geni kitlelere dil arac l ( yla ula t ( dü ünülürse -(sel) eki alm
sözcüklerin hiç de az msanmayacak bir kullan m s kl ( na ula t ( sonucuna var lm t r. Ara t rmada
sonuç olarak –(sel) ekinin Türkçe’de yayg n ve yerle ik bir konuma geldi(i ifade edilmi tir.
-(sel) ekinin yap sal görünüm, anlam ve kullan m aç s ndan incelendi(i bu metin konu
süreklili(inin sa(lanm

olmas , ayn konuda yap lm

di(er çal malara gönderme yapmas , amaç

do(rultusunda geçerli ve güvenilir kaynaklar kullan lmas yla ve ula lan sonuçlar n bulgularla
desteklenmesiyle

bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini kar lamaktad r. Metnin

bölümlendirmelerinin yap lm

ve ba l klar n n numaraland r lm

olmas yla, gönderimde bulunulan

kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle, örnekler ve tablolar n numaraland r l p metne ba(lanmas yla
bilimsel metin türünün metnin izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: B LLUR ONAT

Ruhi , . , Zeyrek , D. , Osam , N. (1997) . “Türkçe’de kiplik belirteçleri ve çekim ili<kisi üzerine
baz, gözlemler”. Dilbilim Ara t rmalar Dergisi. s. 105-1

Bu yaz n n amac ,

ükriye Ruhi, Deniz Zeyrek ve Necdet Osam’ n 1997’de Dilbilim

Ara t rmalar Dergisi’nde yay nlanm

olan “Türkçe’de kiplik belirteçleri ve çekim ekleri ili kisi

üzerine baz gözlemler” ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Bu çal mada , kiplik belirteçleri zaman ve k l n

belirten çekim ekleri ile ili kileri aç s ndan

ele al nm ; “mutlaka”, “kesinlikle”, “galiba”, “herhalde” ve “belki” üzerinde durularak bu
belirteçlerin kiplik özellikleri kimi zaman bir söylem içinde, ço(unlukla da söylemden ba( ms z
olarak örneklendirilerek içkin anlamlar ortaya ç kar lmaya çal lm t r. Bu amaç do(rultusunda,
belirteçlerin hangi eylem türleri ve çekim ekleriyle ba(da t ( ara t r lm t r. Çal man n ana
bölümünde, ilk önce Palmer (1986), Lyons (1977), Fraylew (1992) ve Sweetser (1992)’ n kiplik
olgusu ile ilgili incelemelerine yer verilmi , daha sonra da bu bilgilerin

( nda “mutlaka”,

“kesinlikle”, “herhalde”, ”galiba” ve “belki” belirteçlerinin hangi eylem türü ve çekim ekleri ile
ba(da t ( tart lm t r. Bu belirteçlerin kiplik ve çekim ekleri ile kullan mlar ve ezgileme , söylem
belirleyicileri ve olumsuzlama ili kileri örnekler verilerek betimlenmi tir. Çal man n sonunda , kiplik
belirteçlerinin ki i ekleri , eylem çekim ekleri ve baz eylem türlerine göre ayr m gösterdikleri ; “de”
ve “ki” gibi baz söylem ba(laçlar ile “e” ve “yani” gibi söylem belirleyicilerinin de kiplik de(erinde
kaymalara yol açt ( sonuçlar na ula lm t r.
Metin, konuya sad k kal nm
yap lm

olmas , ayn konuda yap lan di(er çal malara gönderme

olmas , amaç do(rultusunda geçerli ve güvenilir dayanaklar kullan lm

olmas ve ula lan

sonuçlar n bulgularla desteklenmi olmas ile bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini
kar lamaktad r. Ayr ca, bölümlendirmelerin yap lm

olmas , ba l klar n numaraland r lm

olmas

gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada belirtilmi olmas ve örneklerin numaraland r larak
metne ba(lanm olmas metni izlenebilir ve gözlenebilir k lmaktad r.
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HAZIRLAYAN : HÜSEY N N YAZ Ç YDEM
Özsoy S., ve Erguvanl,-Taylan E. (1998) “Türkçe’nin Neden Gösteren

lgeç

Yantümceleri” Dilbilim Ara t rmalar Dergisi. s. 116 - 125

Bu yaz n n amac A. Sumru Özsoy ve Eser Erguvanl -Taylan’ n Dilbilim Ara t rmalar
Dergisi 1998’de yay nlanm

olan “Türkçe’nin Neden Gösteren 5lgeç Yantümceleri” ba l kl

çal mas n tan tmak de(erlendirmektir.
Underhill (1976), Banguo(lu (1995) ve Özsoy’un (1996) “diye” ve “için” yap lar n n
özelliklerini ortaya ç karmay amaçlayan ara t rmalar n n içerisinden yaln zca ana tümce ve yantümce
eylemlerinin sözlüksel anlamlar ve bu eylemlere eklenen zaman, kip ve ki i eklerinin niteli(i
üzerinde durulmaktad r. 5nceleme Türkçe’de iki olay n aras ndaki nedensellik ili kisini belirten
yap lardan olan “diye” ve “için” yap lar kullan larak kurulmu olan yantümcelerin yap sal ve
anlamsal özelliklerini incelemektedir. Çal man n ana bölümünde öncelikle nedensellik gösteren
“için/diye” ilgeçleri ile kurulan yantümcelerin aras ndaki çe itli yap sal farkl l klara de(inilmekte ve
bu farkl l klar örneklerle desteklenmektedir. Her iki yap n n da nedensellik ve amaç belirtti(inin
üzerinde durulmaktad r. Daha sonra söz konusu iki yap n n de(i ik kullan mlar na bakarak daha
belirgin olarak ortaya ç kan anlam farkl l klar gösterilmektedir. Bu farkl l klar n ana tümcenin ve
yantümcenin eylemlerinin sözlüksel anlamlar ve bu eylemlere eklenen zaman, kip ve ki i eklerinin
niteli(ine ba(l oldu(u belirtilmektedir. Bu iki etkenin özellikleri ve birbirleriyle olan ili kileri
örneklerle aç klanmaktad r. Metnin ileriki bölümlerinde “için” ve “diye” yap lar n n önceki k s mlarda
incelenen özelliklerine ek olarak iki söylem i levine sahip oldu(u belirtilmekte, bunlardan bir
tanesinin ba(lam içerisinde tümcede belirtilmek istenen durumun gerçekte tam tersinin geçerli
oldu(unun üstü kapal bir biçimde belirtilmesi; di(erinin ise konu ucunun “diye” yap s nda
dinleyicinin fark etmedi(i ancak nitelik aç s ndan sorgulanmayacak bir nedensellik ili kisini
dinleyicinin dikkatine getirmesini sa(lamak oldu(u ortaya konmakta ve ortaya konan tüm bulgular
örneklerle desteklenmektedir. Metnin sonuç bölümünde ise Türkçe’de “için” yap s n n neden
göstermede daha yayg n bir biçimde kullan lmas na kar n “diye” yap lar n n bu i levinde zaman ve
ki i k s tlamalar n n bulundu(u; “için“ için yap s n n her türlü nedensellik ili kisini belirtmesine
kar n “diye” yap s n n daha öznel bir ili kiyi belirtmekte oldu(u öznel olmayan durumlarda ise ya
dilbilgisel olmad ( ya da ancak çok yüklü bir önvarsay m belirtti(i sonuçlar na ula lm t r.
Türkçe’de neden gösteren “için” ve “diye“ yap lar aras ndaki kullan m farkl l klar n
belirleyen baz özelliklerin ortaya kondu(u bu çal ma, konu süreklili(inin sa(lanm
konuda yap lm

olmas , ayn

çal malara gönderimde bulunmas , amaç do(rultusunda geçerli ve güvenilir

dayanaklar n kullan lmas yla ve ula lan sonuçlar n bulgularla desteklenmesiyle bilimsel metin
türünün içeri(e yönelik beklentilerini kar lamaktad r. Ayr ca bu metin, bölümlendirmenin yap lm
ve ba l klar n numaraland r lm

olmas yla, gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada

belirtilmesiyle, örneklerin numaraland r l p metne ba(lanmas yla bilimsel metin türünün metnin
izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: CAN KEREM KAYA
Aksan, M (2001). “K,l,c, Kavram, ve Türkçede K,l,c, Adla<malar,”. XV. Dilbilim Kurultay
Bildiri Kitapç

. s. 55–62

Bu yaz n n amac , Mustafa Aksan’ n 2001 y l nda XV. Dilbilim Kurultay Kitapç ( ’nda
yay nlanm

olan “K l c Kavram ve Türkçede K l c Adla malar ” ba l kl çal mas n tan tmak ve

de(erlendirmektir.
Dilbilimsel çözümlemelerde s kl kla kar la lan, birçok yap n n temel özelliklerinin
aç klanmas nda ba vurulan anlambilimsel bir rol olan k l c kavram n n özelliklerinin sunuldu(u bu
çal mada bu kavram n Türkçede biçimbilimsel olarak nas l belirtildi(i gösterilmeye çal lmaktad r.
5ncelemede Türkçede en çok kullan lan iki ek, “-ç ” ve “-(y) Ic ” ekleri ve bunlar n türetim süreçleri
ile türettikleri yap lar kar tsal özellikleri ile gözden geçirilmi

ve gözlemlenen düzenlikler

betimlenmi tir. Çal man n ana bölümünde Van Valin (1993), Lakoff (1977) ve Dawty (1991),
Hopper ve Thompson (1980)’e göre k l c ve k l c l k kavram aç klanm ve örneklendirilmi tir. Daha
sonra Comrie ve Thompson (1985), Rapaport ve Levin (1992), Booij (1992) ve Busa (1996)
taraf ndan önerilmi olan k l c adla mas n n olu umu ve fonksiyonunu belirlemelerine de(inilmi tir.
Ayr ca Türkçede k l c türetimi Marchland (1969), Rapaport ve Levin (1992)’in çal malar ile
ili kilendirilip örneklendirilmi , buna ek olarak k l c eklerinin Türkçedeki i levleri ve kar tsal
özellikleri üzerine yapt klar betimlemelere yer verilmi tir. Çal man n sonucunda k l c kavram ve bu
kavram n Türkçede biçimbilimsel olarak nas l göründü(ü en s kl kla kullan lan iki ekin baz kar tsal
özellikleriyle de betimlenmeye çal lm t r.
Klc

kavram n n ve Türkçede K l c

Adla malar n n aç klanmas n n yap ld (

klc

kavram n n i levlerinin kar tsal özellikleri ile birlikte ortaya kondu(u çal man n aktar ld ( bu metin,
konu bütünlü(ünün sa(lanm

olmas , ayn ve benzeri konuda yap lm

birçok çal maya gönderme

yap larak, amaç do(rultusunda yeteri derecede geçerli ve güvenilir dayanaklar n kullan lmas yla ve
ula lan sonuçlar n bulgularla desteklenmesi ile bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini
kar lamaktad r. Biçim aç s ndan bak ld ( nda ise bölümlendirmelerin yap lm
numaraland r lm

ve ba l klar n

olmas yla, gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle,

örneklerin numaraland r l p metne ba(lanmas yla bilimsel metin türünün metnin izlenebilir ve
gözlemlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: MÜCELLA NOGAY
Güven, M. (2001) “Türkçe’de –Abil eki ve kiplik belirteçleri üzerine”. XVI. Dilbilim Kurultay
Bildiri Kitapç

. S. 79-87

Bu yaz n n amac , Mine Güven’in XVI. Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç ( nda yay nlanm
olan “Türkçe’de –Abil eki ve kiplik belirteçleri üzerine” ba l kl

çal mas n

tan tmak ve

de(erlendirmektir.
Güven’in çal mas nda, kiplik eki –Abil’in tümce yap s içindeki davran lar ile anlamca
ilintili belirteçlerle ili kileri Cinque (1999,2001) çerçevesinde de(erlendirilmektedir. Bu ekin
i levlerinin, kat bir s ralama öngören bir yakla mla aç klanamayaca( ileri sürülmektedir. Yetinmeci
Kuram çerçevesinde çözüm yollar de(erlendirilmekte ve Türkçe Cinque’da (1999,2001) önerilen pek
çok i levsel yans ma yerine, Giorgi ve Pianesi’de (1997) benimsenen görü do(rultusunda, belirteçler
için ek belirleyici konumlar

sa(layabilen tek bir kiplik yans mas n n ye(lenmesi gerekti(i

savunulmaktad r. Çal man n ana bölümünde önce Cinque’da (2001) belirlenen –Abil ekinin 2 ayr
kiplik yans mas n n oldu(unu belirtmekte ama, verilen örneklerle bu ekin ba(lama göre farkl
anlamlar yüklendi(i görülmektedir. Daha sonra, -Abil eki ve kiplik belirteçleri aras ndaki ili ki
örneklerle aç klanmaktad r. Ayn

ekilde, ‘belki’ belirtecinin –mAlI kiplik ekiyle ili kisi –DIr, -Ir

eklerinin –Abil ekiyle ili kileri örneklerle incelenmekte ve –mA’dan önce gelen –Abil ekinin yap m
eki, -mA’dan sonra gelenin ise çekim eki oldu(u sav irdelenmektedir. Çal man n sonunda,
Cinque’da (1999) –Abil ekinin kiplik belirteçlerini tek bir ba alt nda toplayabilmesi, biçimbilgisel yer
ve s ralama aç s ndan –mAlI ve –Abil’in kar la t r lmas , -Abil’in olumsuz yap lardaki konumu ile
–Abil ekinin yap m eki oldu(u görü ü desteklenmektedir.
Türkçede –Abil ekinin tümce yap s içindeki davran lar ile, anlamca ilintili belirteçlerle
ili kilerinin incelendi(i çal mada bulgular ve verilen örneklerle konu süreklili(inin sa(lanm olmas ,
ayn

konuda yap lm

di(er çal malara gönderme yap lm

olmas n n, geçerli ve güvenilir

dayanaklarla ve ula lan sonuçlar n bulgularla desteklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik
beklentilerini kar lamaktad r. Ayr ca, bu metin ba l kland r lm

ve ba l klar n numaraland r lm

olmas yla, gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle, örneklerin numaraland r l p
metne ba(lanmas yla bilimsel metin türünün, metnin izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentisini
kar lamaktad r. Metnin izlenebilirli(ini bozan tek unsur sonuç bölümünün ba l ( n belirtti(i yerden
önce ba lamas d r.
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MET ND LB L M
BÖLÜMÜ

HAZIRLAYAN: PINAR PEHL VAN
Keçik, . (1993) “ lkokul 2. ve 5. s,n,f ö@rencilerinin hat,rlama ve özet metinlerinde uygulanan
büyük ölçekli yap, kurallar,”. Dilbilim Ara t rmalar Dergisi. s. 89-97.
Bu yaz n n amac , 5lknur Keçik'in Dilbilim Ara t rmalar Dergisi 1993'te yay nlanm olan “5lkokul
2. ve 5. s n f ö(rencilerinin hat rlama ve özet metinlerinde uygulanan büyük ölçekli yap kurallar ”
ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
5lkokul 2. ve 5. s n f ö(rencilerinin hat rlama ve özet metinlerinde uygulanan genelleme, kurma ve
silme büyük ölçekli yap kurallar n n incelendi(i çal mada; ya faktörü ve ba(da kl k düzeyi
bak m ndan farkl metin yap s faktörünün kural uygulama i leminde farkl l k yarat p yaratmad ( n n
belirlenmesi amaçlanm t r. Ara t rmada Beaugrande(1981), V.Dijk(1980), Garcia-Berrio ve
Mayordomo(1988), V.Dijk ve Kintsch(1983), Brown ve Day(1983), Brown ve Smiley(1977-1978),
Keçik(1991) ve Beaugrande(1981)’in çal malar temel al nm t r. Çal man n örneklem grubunu 144
2. s n f ve 39 5. s n f ö(rencisi olu turmu ve girdi olarak ba(da k ve ba(da k olmayan iki
bilgilendirici metin kullan lm t r. Çal man n ana bölümünde ö(rencilerin metinler üzerinde
uygulad klar 'kurma, genelleme, silme' i lemlerinin da( l mlar incelenmi ve bu bulgular tablolarla
aç klanm t r.Verilerin çözümlemesiyle; her iki ya grubundan üç kural ayn anda uygulayan bir
ö(renci oldu(u, iki kural ayn anda uygulayan ö(renci oran n n her iki metin için 5. s n flarda daha
yüksek oldu(u, 2. s n flar n daha çok kurma i lemini kulland ( , 5. s n flar n ise kurma ve silme
i lemlerini e it oranda kulland klar ortaya konmu tur. Bilgilendirici metin türü ele al narak yap lan bu
s n rl çal ma, büyük ölçekli yap kurallar n n kullan m n n ya a ba(l olarak bir geli me gösterdi(ini
ve ilkokul düzeyinde okuma anlama basama( n n ba nda (2.s n f) ve sonunda (5.s n f) olan iki ya
grubu için okuduklar metinlerin tutarl bir yap ya sahip olmas gereklili(inin ortaya konmas na
hizmet etmi tir.
5lkokul 2. ve 5. s n f ö(rencilerinin hat rlama ve özet metinlerinde uygulanan 'kurma, genelleme,
silme' büyük ölçekli yap kurallar n n incelendi(i bu metin, ayn konuda yap lm
gönderme yap lm

olmas , konu ak c l ( n n sa(lanm

di(er çal malara

olmas , dayanaklar n geçerli ve güvenilir

olmas ve elde edilen sonuçlar n bulgularla desteklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik
beklentilerini kar lamaktad r. Ayr ca metin, kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle, tablolar ve
örneklerin numaraland r l p metne ba(lanmas yla, bölümlendirmelerin yap lm

ve ba l klar n

numaraland r lm olmas yla bilimsel metin türünün izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentisini de
kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: SERHAT SEYREK

Ya@c,o@lu S, (1996) “Yaz,nsal Metinleri Okuma ve Anlamland,rma Sürecinde Bilgi ve
Deneyimin Rolü”. X. Dilbilim Kurultay Bildirileri. S. 129–143
Bu çal man n amac
Bildirileri’nde yay nlanm

Semiramis Ya(c o(lu’nun X. Dilbilim Kurultay

1996 y l

olan “Yaz nsal Metinleri Okuma ve Anlamland rma Sürecinde Bilgi ve

Deneyimin Rolü” ba l kl yaz s n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Bu çal mada okuma anlamland rma sürecinde bilgi ve deneyimin rolü tart lmaktad r.
Çal mada, “E(itim yoluyla yaz nsal söylemin nitelikleri konusunda edinilen bilgi ve deneyimin
al mlama

sürecini

ve

yaz nsal

metinden

elde

edilen

duyu sal

deneyimi

biçimlendirip

biçimlendirmedi(i saptanabilir mi?” sorusunun cevab aranmaktad r. Çal man n ana bölümünde;
yaz nsal metinleri okuma ve anlamland rma sürecinde bilgi ve deneyimin rolü; deneyimli ve
deneyimsiz ö(renci gruplar ndan olu an denekler üzerinde çe itli düzeylerde aç klanmakta ve
örneklenmektedir. Daha sonra söylemsel bak aç lar ; metin, yazar, okuyucu kavramlar çerçevesinde
sözbilimsel ö(eleri betimlenerek, bu betimleme arac l ( yla söylemsel bak aç lar ve söylemsel metin
düzeylerine ula lm t r. Söylemsel bak

aç lar kavramsal içerik ve kavramsal çerçeve düzeyinden

olu an söz eylem katmanlar temel al narak betimlenmi tir. Çal mada ula lan sonuçlar, yaz nsal
metinleri anlamland rma sürecinde ö(rencilerin yaz nsal söylem bilgileri ve yaz nsal metinlerle ilgili
deneyimleri artt kça deneyim sahibi olanlar ile deneyim sahibi olmayanlar aras ndaki farkl l ( n
giderildi(ini ortaya koymaktad r.
Yaz nsal metinleri okuma ve anlamland rma sürecinde bilgi ve deneyimin rolünün
aç klanmas nda i levsel oldu(unun ortaya kondu(u çal man n aktar ld (
süreklili(inin sa(lanm

olmas , ayn konuda yap lm

bu metin; konu

di(er çal malara gönderme yap lm

olmas ,

amaç do(rultusunda geçerli ve güvenilir dayanaklar n kullan lmas yla ve ula lan sonuçlar n
bulgularla desteklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini kar lamaktad r.
Ayr ca bu metin bölümlendirmelerin yap lm ve ba l klar n numaraland r lm olmas yla, gönderimde
bulunulan kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle, örnekler ve tablolar n numaraland r l p metne
ba(lanmas yla bilimsel metin türünün metnin izlenebilir ve gözlenebilir olmas

beklentisini

kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: GÖKHAN SEZER
Çak,r, Ö. (1996). “Büyük Ölçekli Kurallar,n lkokul 4. S,n,f Düzeyinde Ö@retilebilirli@i”.
X.Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç

s. 233–243

Bu çal man n amac Özlem Çak r’ n “Büyük ölçekli kurallar n ilkokul 4. s n f düzeyinde
ö(retilebilirli(i” ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Etkile imli okuma kuram s n flamas içinde yer alan Van Dijk ve Kintstch (1978), Van Dijk
(1980) ve Van Dijk ve Kintctsh’in (1983) çal malar nda ortaya konan büyük ölçekli yap modelinin,
temel model olarak al nd ( bu çal mada, ilkokul 4. s n f düzeyinde büyük ölçekli stratejilerin
ö(retilebilirli(i ve ö(rencilerin özet yazma süreçlerine etkileri ara t r lmaktad r. 1994–95 ö(retim
y l nda bir devlet okulunda ö(renim gören 4. s n f ö(rencileri, Türkçe derslerinde gerçekle tirilen 17
(ders) süresiyle incelenmi tir. Ara t rmada deneysel desenin gerekleri kar lanmaya çal lm , denk
kontrol gruplu ön test–son test modeli kullan lm t r. Çal mada; büyük ölçekli stratejilerin ö(retildi(i
grupla, ö(retilmeyen grubun ön ve son özetlerden ald klar , toplam puanlar aras nda anlaml bir fark
olup olmad ( , büyük ölçekli stratejilerin kullanma yetkinli(inin s ras deney grubunda ön ve son test
sonuçlar na göre nas l oldu(u sorular na yan t olabilecek veriler elde edilmeye çal lm t r.
Çal man n ana bölümünde, Day’in (1980) çal mas ndaki görü leri hareket noktas al narak, önceden
seçilmi ve ön e(itimi gerçekle tirilmi ilkokul 4. s n f düzeyindeki ö(rencilerin genelleme, silme,
seçme, kurma gibi büyük ölçekli stratejilerin yap lan testlerde özet ba(lam nda nas l uygulamaya
kondu(u, örneklerle betimlenmekte ve ö(retilebilirli(i, incelemeden elde edilen bulgularla
tart lmaktad r. Çal man n ana bölümünde; gruplar n özetlerden ald klar toplam puanlar aras nda,
anlaml bir fark olmad ( , k s tl ö(retim süresinin özetlerden al nan toplam puanlar aç s ndan deney
grubunun ancak kendi içinde etkili oldu(u bulunmu tur. Ara t rman n sonucunda, ilkokul
ö(rencilerinin okudu(unu anlama sürecini kolayla t ran metinsel ipuçlar n kullanmay bilmedikleri
sonucuna ula lm t r. Ula lan bu sonuç da büyük ölçekli stratejilerin ö(rencilere kazand r lmas
halinde, özet yazma konusunda olumlu sonuçlar elde edilebilece(ini ortaya koymaktad r.
Metin i lemleme sürecine yönelik olarak büyük ölçekli stratejilerin özet yazma ba(lam nda 4.
s n f düzeyinde ö(retilebilirli(iyle ilgili verilerin elde edildi(i ara t rman aktar ld ( bu metin, yazar n
metnin konusuna sad k kalmas , amaç do(rultusunda geçerli ve güvenilir dayanaklar n kullan lmas ,
ula lan sonuçlar n bulgularla desteklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini
kar lamaktad r. Ayr ca bu metin, bölümlendirilmelerin yap lm

ve örneklerin, tablolar n

numaraland r l p metne ba(lanmas yla, gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle
bilimsel metin türünün metnin izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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TOPLUMD LB L M
BÖLÜMÜ

HAZIRLAYAN: BETÜL ÖZTÜRK

Hayash, , T . (1990) . “Anadolu a@,zlar,n,n co@rafi da@,l,m, üzerine bir deneme çal,<mas,”.
çinde S . Özsoy ve E . Erguvanl,-Taylan (haz) . IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri .
233-243 . stanbul : Bo@aziçi Üniversitesi Yay,nlar,
Bu yaz n n amac , Hayash Tooru’nun Dilbilim Sempozyumu Bildirileri 1990’da yay nlanm
olan “Anadolu a( zlar n n co(rafi da( l m üzerine bir deneme çal mas ”

ba l kl yaz s n

tan tmak ve de(erlendirmektir.
Türk dili ara t rmalar n n önemli bir bölümünü te kil eden a( z ara t rmalar n ( Martti
Rasanen, T . Kawalsk , Ahmet Cafero(lu ve Ömer As m Aksoy ) temel alarak yap lan bu deneme
çal mas n n ilk a amas nda ; Ahmet Cafero(lu’nun derlemelerindeki a( z metinlerinin bilgisayar
ortam na aktar larak çözümlemesine dayan larak Anadolu a( z metinleri belirlenmekte ve bunlar n
co(rafi da( l m saptanmaya çal lmaktad r. Çal man n ana bölümünde önce, Anadolu a( zlar n n
co(rafi da( l m hakk nda bilgi vermek için fonetik özellikler ve bu seslerin illere göre de(i ik
kullan lma oranlar

tan t lmakta ve metinlerde kullan lan tüm farkl

seslerin betimlemesi

yap lmaktad r. Daha sonra, a( zlar n haritalar üzerindeki co(rafi da( l mlar ,

seslerin da( l m

oranlar yla ili kileri de temel al narak aç klanmakta ve tablolarla gösterilmektedir. Bu çal mada
a( z ara t rmalar , seslerin de(i ik kullan lma oranlar ve bu a( zlar n co(rafi da( l m n gösteren
haritalar çerçevesinde kullan mlar ile birlikte betimlenmektedir. Çal man n sonunda, Anadolu
a( zlar n n fonetik özellikleri bilgisayara aktar lan metinlerde kullan ld ( nda tüm farkl seslerin
illere göre farkl kullan m oran ta d ( ; metindeki tüm sesler yerine belirli ortamda yer alan sesler
üzerinde yap lan say mlarda a( zlar n farkl fonetik yap lar ndan kaynaklanan ses kullan m
yüzdelerinde farkl l k oldu(u sonucuna ula lm t r. Ula lan bu sonuçlarda çal may kesin bir
sonuca ba(lamak do(ru kabul edilmese de baz a( z de(i ikliklerinin geli igüzel olmay p, belirli
co(rafi da( l ma sahip oldu(u ortaya konmu tur.
Anadolu a( zlar n n co(rafi da( l m üzerine yap lan deneme çal mas n n aktar ld ( metin,
konu süreklili(inin korunmu olmas , ayn konuda yap lm

ba ka ara t rmalara da gönderme

yap lm olmas , amaç do(rultusunda geçerli ve güvenilir dayanaklar n kullan lmas yla ve ula lan
sonuçlar n kesin olarak kabul edilmesinin do(ru olmad ( belirtilmi olmas na kar n yeterli
bulgularla desteklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini kar lamaktad r.
Ayr ca bu metin, bölümlendirmelerin yap lm

ve ba l klar n numaraland r lm

olmas yla,

gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle, örnekler, haritalar ve tablo
halindeki rakamlar n metin içinde belirtilip ba(lanmas yla bilimsel metin türünün metnin
izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: LKNUR TURAN

Erçetin, G. (1992). “Düzenek De@i<tirimi Tekdilli ve kidilli Toplumlardaki Yeri”. IX.
Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç

. S. 294-306

Bu yaz n n amac , Gülcan Erçetin’in IX. Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç ( ’nda 1992’de
yay nlanm olan “Düzenek De(i tirimi; Tekdilli ve 5kidilli Toplumlardaki Yeri” ba l kl çal mas n
tan tmak ve de(erlendirmektir.
Düzenek de(i tirimi, toplumdilbilim ve ikidillilik kavramlar

üzerine oturtulmu

bu

çal mada düzenek de(i tiriminin ikidilli toplumlardaki i levleri ve tekdilli toplumlarda nas l
kar land ( konusu üzerinde durularak ikidillilerin ne zaman ve neden düzenek de(i tirdikleri sorusu
cevapland r lmaya çal lm t r. Çal man n ana ölümünde öncelikle düzenek de(i tirimi kavram
tan t lmakta, Saville-Troike’den (1990) ve Gumpertz’den (1982) al nan farkl düzenek de(i tirimi
örnekleri sunulmaktad r. Saville-Troike’ n (1990) toplumdilbilimsel aç dan cümle içi (intra-sentential)
ve cümleleraras (inter-sentential) olmak üzere iki türden düzenek de(i tiriminin var oldu(unu
öngören görü ü temel al narak Wardhaugh (1992), Fasold (1991), Homer&Blanc (1983)ve TraffersDaller (1994)’den al nan örneklendirmelerle bu iki türden düzenek de(i tirimi aç klanmaktad r. Daha
sonra ikidilli denekler üzerinde yap lan gözlem, video-ses kay tlar ve görü meye dayal ara t rman n
içeri(ine, düzenek de(i tirimi ile ilgili bulgu ve sonuçlara de(inilmektedir. Çal mada, Apel ve
Muysken (1987) ve Romaine (1991)’in yürüttükleri ara t rmalarda ortaya ç kan ve bu ara t rmalar n
denekleri için düzenek de(i tiriminin i levleri olarak s ralanan gönderimsel, yönermesel, deyi sel ya
da anlat msal, konu malar aktarma, söylenen eyi vurgulama i levleri tan t lm ve her biri örneklerle
betimlenmi tir. Çal man n sonucunda, düzenek de(i tiriminin genelde resmi olmayan durumlarda
sadece ikidilliler taraf ndan kullan ld ( , ikidillilerin farkl ileti imsel kaynaklar kullanmalar n n di(er
insanlar n ne yapt klar ve nas l dü ündüklerine ba(l oldu(u yani kar lar ndaki insan düzenek
de(i tiriyorsa onlar n da de(i tirdi(i, kar lar ndaki ki i bu olguya olumsuz yakla yorsa düzenek
de(i tiriminden kaç nd klar sonuçlar na ula lm t r. Ula lan bu sonuçlar düzenek de(i tiriminin
ikidillilere özgü bir olgu oldu(unu ve belirli yap sal kurallarla ve kullan m normlar yla çevrildi(ini
ortaya koymaktad r.
Düzenek de(i tiriminin toplumdilbilim ve ikidillilik kavramlar üzerine oturtuldu(u, ikidilli
toplumlardaki i levleri ve tekdilli toplumlarda nas l kar land (

konusu üzerinde durularak

ikidillilerin ne zaman ve neden düzenek de(i tirdikleri sorusunun cevaplanmaya çal ld ( bu
çal mada metnin konusuna sad k kal nmas , ayn konuda yap lan di(er çal malara gönderimde
bulunmas , dayanaklar için kullan lan örneklerin temsil edeci olmas ve sonuçlar n bulgularla
desteklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerinin kar lamaktad r. Ayr ca bu
metin, bölümlendirmelerin yap lm olmas , ba l k ve alt ba l klar n numaraland r lmas , gönderimde
bulunulan kaynaklar n kaynakçada yer almas ve örnekler ile tablolar n numaraland r l p metne
ba(lanmas yla bilimsel metin türünün metnin izlenebilir ve gözlemlenebilir olmas beklentisini
kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: BA AK B Ç MOMLU

Özçal,<kan, . 1994. “Kad,n ve Erkeklerin Küfür Kullan,m, Üzerine”. Dilbilim Ara t rmalar
1994. 274-287. Ankara; Hitit Yay,nc,l,k
Bu çal man n amac eyda Özçal kan’n n 1994 y l nda dilbilim ara t rmalar
dergisinde yay nlanm olan “Kad n ve erkeklerin küfür kullan m üzerine” ba l kl çal mas n
tan tmak ve de(erlendirmektir.
Kad n ve erkeklerin küfür kullan m ve bunun cinsiyete göre de(i ip de(i medi(ini
inceleyen bu ara t rma, Türk kültürü içinde kad n ve erkeklerin küfürlü konu ma biçimlerini ay rt
etmek ve küfür kullan m aç s ndan bir cinsin di(er bir cins için beklentilerini aç (a ç karmay
amaçlamaktad r. Bu ara t rmada Staley (1978) ve Lakof (1973)’ün kad n n kulland ( dille toplumsal
konumu aras ndaki ili kiyi ortaya koyan çal malar temel al nm t r. Ara t rma Staley’in yapt (
anketin çevirisinin 12’si kad n 10’u erkek olmak üzere toplam 22 üniversite ö(rencisine
uygulanm t r. “Kad n ve erkeklerin küfür kullan m üzerine” ba l kl bu çal ma temel olarak be
denenceden (hipotez) olu maktad r. 5lk üç denence kad n ve erkekler aras ndaki küfür kullan m
farkl l klar , bu iki cinsin küfür kullan m na verdi(i tepkiler, a( z bozuklu(u denen hafif küfürlerin
kad nlar taraf ndan daha fazla kullan lmas ,ve iki cinsin birbirleri hakk ndaki tahminlerinden
olu mu tur. Dördüncü denencede küfürlerin sözlük anlam nda kullan l p kullan lmad ( , be inci
denencede ise; kad nlar n kendilerini özgür olarak tan mlamalar nda küfür kullan m üzerine etkisi
ara t r lm t r. Bu çal man n ana bölümünde ara t rma konusu olan be denenceden elde edilen
bulgular incelenmi tir. Ortaya ç kan sonuçlara göre; araba kullan rken, doktoru beklerken,
piyango...gibi durumlarda erkekler kad nlara oranla daha çok küfür kullanm lard r. 5kinci denencede
yap lan ara t rmalar n bulgular na göre küfürler küfür kullanmama, a( z bozuklu(u,d k sal, cinsel ve
karma olmak üzere be bölüme ayr lm t r. Yap lan de(erlendirmede kad nlar n en çok a( z
bozuklu(u dedi(imiz hafif küfürleri enaz da karma küfürleri kulland klar saptanm t r. Küfürlerin
birebir olarak sözlük anlam nda kullan l p kullan lmad ( na ili kin yap lan ara t rmada bulgular,
sözlük anlam ndan çok mecazi anlamda kullan ld ( n göstermektedir. Son denence için yap lan
ara t rmada kad nlar n kendilerini özgür olarak tan mlamalar yla küfür kullan mlar aras nda bir ili ki
bulunamad ( rapor edilmi tir. Çal man n sonucunda, kad nlar n küfür kullan m n n erkeklere oranla
daha az oldu(u ve kad nlar n a( r küfür yerine a( z bozuklu(u dedi(imiz hafif küfürleri daha fazla
kulland ( ortaya ç km t r. Bu kad n ve erkeklerin küfür kullan m yla ilgili öne sürdü(ü varsay m
desteklemektedir. Bununla birlikte küfürlerin birebir sözlük anlam içerip içermedi(ine ili kin
yap lan ara t rma, Staley’in bu konu hakk nda yapt ( çal may desteklemektedir. Ayr ca Oliver ve
Rubin ‘in görü lerinin aksine, sosyal ortam n ve bir durumun tan d kl ( ve resmiyeti küfür
kullan m n belirleyen ana unsurlar olarak belirlenmi tir. Bunlar n yan s ra kad nlar n kendi
hemcinsleriyle beraberken küfür kullanmak yerine “kad n konu ma kodunu” seçerek, bu koddan
gönderme yapt klar fakat erkeklerle konu urken bu koddan vazgeçerek erkek konu ma koduna
geçtikleri belirlenmi tir. Oysa böyle bir durumun yani kod de(i tirme olay n n erkeklerde söz konusu
olmad ( ortaya ç kar lm t r.
Kad n ve erkeklerin benzer durumlarda hangi küfürleri ne s kl kla kulland ( n ara t ran ve
küfür kullan m n n cinsiyete göre nas l de(i ti(ini göstermeyi hedefleyen bu metin; konu
süreklili(inin sa(lanm olmas , yap lan anketin sonuçlar n n nesnel bir bak aç s yla okuyucuya
sunulmu olmas , ula lan sonuçlar n bulgularla desteklenmesiyle ve ayn konuda ara t rma yapm
di(er ara t rmac lar n da bilgilerinden yaralanmas ve onlardan konuyla ilgili gerekli al nt lar
yapmas yla bilimsel metin türüne yönelik beklentileri kar lamaktad r. Ayr ca bu metin; ara t rman n
denencelere ayr lm olmas ve her denencenin kendi ba l ( ile okuyucuya sunulmu olmas
gönderimde bulunulan kaynaklar n, kaynakçada belirtilmesiyle bilimsel metin türünün biçime
yönelik metnin izlenebilir ve gözlemlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: CEREN ATAY
Do@ançay-Aktuna, S. (1995) “Dil sosyolojisi çerçevesinde ngilizce’nin Türkiye’de yay,lmas, ve
bunun dil e@itimi,toplum ve Türkçe üzerindeki etkileri” IX Dilbilim kurultay Bildiri
Kitapç

. 334-345 Bolu: zzet Baysal Üniversitesi Yay,nlar,

Bu yaz n n amac Do(ançay Aktuna’n n IX.Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç ( nda yer alan
“Dil sosyolojisi çerçevesinde 5ngilizce’nin Türkiye’de yay lmas ve bunun dil e(itimi, toplum ve
Türkçe üzerindeki etkileri” konulu ara t rmay tan tmak ve de(erlendirmektir.
Bu çal mada h zla evrensel hale gelen 5ngilizce’nin Türkiye’de nas l yay ld (
gösterilmektedir. Daha önce 1990-1995 y llar nda Dilbilim Ara t rmalar dergisinde yay nlanan 5mer,
Rona, Aksan, König ve di(er dilbilimciler taraf ndan dilimize yabanc dillerden özellikle 5ngilizceden
veya 5ngilizce arac l ( yla giren sözcük ve deyimler sorunu irdelenmi tir. Do(ançay - Aktuna’n n bu
çal mas nda 5ngilizce’nin yay lmas n n/yayg nla mas n n yabanc dil e(itimi, toplum ve Türkçe
üzerindeki etkileri dil sosyolojisi ve özellikle dil planlamas /düzenlemesi modelleri

( nda

de(erlendirilmektedir. Dil yay lmas /yayg nla mas bir dilin kendi anayurdundan çe itli sosyopolitik,
kültürel ve ekonomik nedenlerle ülkesinin s n rlar d na yay lmas ile olu maktad r. Bu çal mada dil
yay lmas n n/yayg nla mas n n politik yönü ele al nmaktad r. Dil planlamas n n sosyopolitik boyutunu
ve Türkiye’de 5ngilizce’nin durumunu aç klamak için yaz da bir çok ara t rma sonuçlar na, aç klay c
örneklere yer verilmi ve 5ngilizce’nin Türkçe üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilmi tir.
Çal man n anabölümünde son olarak Türkçe’nin yabanc dil etkisinden kurtar lmas için dil
planlamas n n yap lmas önerilmi tir. Sonuç olarak bu çal mada toplumumuzun kalk nmas nda
önemli rol oynayan anadilimizin geli tirilmesi vurgulanmaktad r ve bu geli imin gerçekle mesi için
ba ar l bir dil planlamas n n gereklili(i anlat lmaktad r.
Dil yay lmas n n anlat ld ( bu metin, konu süreklili(ini sa(lam
yap lm

di(er çal malara gönderme yap lm

olmas , ayn konuda

olmas , amaç do(rultusunda geçerli ve güvenir

dayanaklar n kullan lmas yla ve ula lan sonuçlar n bulgularla desteklenmesiyle bilimsel metin
türünün içeri(e yönelik beklentilerini kar lamaktad r. Ayr ca bu metinde bölümlendirmenin yap lm
olmas , gönderimde bulunan kaynaklar n kaynakçada belirtilmesi bilimsel metin türünün metnin
izlenebilir ve gözlemlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN : NURDAN ÖZDEM R
Tekulus, C. (1996) Do@u Rodop’ta Konu<ulan Türkçe’nin Biçimbilimsel ncelemesi.
X. Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç

. S. 95-107

Bu yaz , Canan Tekulus’un 1996’da 10. Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç ( ’nda yay nlanm
olan “Do(u Rodop’ta Konu ulan Türkçe’nin Biçimbilimsel 5ncelemesi” ba l kl çal mas n tan tmay
ve de(erlendirmeyi amaçlamaktad r.
Tekulus, bu çal mas nda Do(u Rodop bölgesinde bulunan Çatak ve Susuz köylerinde
konu ulan Türkçe’yi incelemektedir. Çal man n amac , bu iki a( z n birbiriyle ve Türkiye Türkçesi
ile kar la t r ld ( nda sesbilim ve biçimbilim aç s ndan benzerliklerini ve farkl l klar n ortaya
koymakt r. Sunulan örnekler, o bölgelerde daha önce ya am

insanlar n günlük konu malar ndan

al nm t r ve toplanan kay tlar incelenmi tir. Kaydedilen ses bantlar her bir a( z için birer saatlik
süreyi kapsamaktad r. Kay tlar , konu mac lar n günlük hayatlar ve adetleri hakk nda yap lan
konu malar olu turmaktad r. Her iki konu mac da 70 ya n üstündedir ve uzun bir süredir
köylerinden göç etmemi , Türkçe e(itim almam , Bulgarca bilmeyen ki ilerdir. Çal mada, ço(ul
ekinin ad kökü art ünlü ile bitti(inde farkl , ön ünlü ile bitti(inde ise farkl çekimlendi(i; bu
a( zlardaki durum ekleri ile Türkiye Türkçesi’ndeki durum eklerinin ayn oldu(u ancak yüksek
olmayan ünlü ile biten adlar n belirtme ve yöneltme durumlar n n farkl oldu(u, ayr ca, bu a( zlarda
da [y] kayna ma sesinin bulundu(u belirtilmi tir. Türkiye Türkçesi’nden farkl olan durum ekleri ve
eylem çekim ekleri incelenmi

ve Türkiye Türkçesi ile aralar nda sergilenen farkl l klar ve

benzerlikler ortaya konmu tur. Çal mada, bu iki a( z aras nda olumsuzluk bildiren biçimbirimcik ve
art kipi için kullan lan ek de incelenmi tir. Çal man n sonuç bölümünde Do(u Rodop’taki Çatak ve
Susuz köylerinde konu ulan Türkçe ve Türkiye Türkçesi aras ndaki farkl l klar ve Çatak ve Susuz
a( zlar ndaki ad ve eylem çekim eklerinin özellikleri özetlenmi tir.
Do(u Rodop’ta kullan lan Türkçe’nin ad ve eylem çekim eklerinin incelendi(i ve Türkiye
Türkçesi ile kar la t r ld ( nda aras ndaki benzerlik ve farkl l klar n ortaya konuldu(u bu metin, konu
süreklili(inin sa(lanm

olmas , verilen örneklerle bulgular n desteklenmi olmas ve dolay s yla

verilen örneklerin geçerli k l nm

olmas yla bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini

kar lamaktad r. Ayr ca metnin ba l kland r lmas , örneklerin numaraland r l p bulgulara ba(lanmas
aç s ndan bilimsel metin türünün metnin izlenebilir olas na yönelik beklentilerini kar lamaktad r.
Ancak metinde gönderimde bulunulan baz kaynaklar n kaynakçada yer almamas ve kaynakçada yer
alan kaynaklara metin içinde gönderimde bulunulmamas

bilimsel metin türünün metnin

gözlemlenebilir olmas na yönelik beklentilerini kar lamamaktad r.
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HAZIRLAYAN: AY EGÜL ÖZCAN

Hac, – Halil. A. (1996) “Bat, Trakya’da Konu<ulan Türkçe’nin Biçimbilimsel
ncelenmesi”. X. Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç

. s. 95-107

Bu yaz n n amac “Bat Trakya’da konu ulan Türkçe’nin biçimbilimsel incelenmesi” adl
çal may tan tmak ve de(erlendirmektir.
Yunanistan’ n Bat Trakya bölgesinde ya ayan Türklerin kulland ( Türkçe’nin incelendi(i bu
bilimsel çal mada, Bat Trakya’da kullan lan dil ile Türkiye’de kullan lan dil biçimbilimsel aç dan
kar la t r lmaktad r. Çal mada günlük ya amda aile ortamlar ndaki konu malar ve yerel yay n yapan
bir radyo istasyonundaki programlar de(i ik yerle im yerlerinden arayan ki ilerin konu malar n
içeren ses bantlar na yer verilmekte ve günlük konu malar n kaydedildi(i bu bantlarda kullan lan dil
biçimbilimsel aç dan ele al nmaktad r. Bulgular, Bat Trakya Türkçesi ve Türkiye Türkçesi (TT)
aras nda durum eklerinin kullan m , görünü

biçimleri ve baz yap m eklerinin kullan m gibi

biçimbilimsel ayr mlar oldu(unu göstermektedir. 5skeçe Türkçesi’nde (5T) biçimbirim ulamlar i lev
ve nitelikleri aç s ndan Türkiye Türkçesi’ndeki ulamlara büyük benzerlik göstermektedir. Ad ve eylem
köklerine eklenen çekim ekleri i levsel aç dan her iki dilde de ayn d r. Ancak bu eklerin biçimbirimsel
özellikleri aç s ndan baz ayr l klar görülmektedir. Buna ba(l olarak ad çekim ekleri ve eylem çekim
ekleri baz noktalarda farkl l klar sergilemektedir. 5.T. ve T.T.’de belirtme, yönelme, yal n, ayr lma
durum eklerinde ve iyelik eklerinde baz farkl l klar n oldu(u ; çat ekleri, kip ekleri, uyum ekleri ve
topluluk isimleri üreten eklerin ise benzer oldu(u görülmü tür. T.T.’de varolan ancak 5.T.’de de(i mi
olan baz sözcüklere de rastlanmaktad r. Sonuç olarak bu bilimsel çal mada Bat Trakya Türk’ünün
konu tu(u Türkçe biçimbirimsel aç dan incelenmi ve Türkiye Türkçesi ile aras ndaki biçimbirimsel
de(i meler belirlenmeye çal lm t r.
Bat Trakya ve Türkiye’de ya ayan Türklerin kulland ( Türkçe’deki biçimbirimsel ayr mlar n
ortaya kondu(u çal man n aktar ld ( bu metin, konu süreklili(inin sa(lanm

olmas , amaç

do(rultusunda geçerli dayanaklar n kullan lmas yla ve ula lan sonuçlar n bulgularla desteklenmesiyle
bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerin kar lamaktad r. Ayr ca biçimbirimsel ayr mlar n
ortaya kondu(u çal man n aktar ld (

bu metin, bölümlendirmelerin yap lm

ve ba l klar n

numaraland r lm olmas yla, örneklerin numaraland r l p metne ba(lanmas yla bilimsel metin türünün
izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: NURHAN ADA
Ya@c,o@lu , D . (2003) . “K,br,s’ta Çokdillilik Olgusu” Dilbilim Ara t rmalar Dergisi . s . 27-41
Bu yaz n n amac Dilek Ya(c o(lu’nun Dilbilim Ara t rmalar Dergisi 2003’te yay nlanm
olan “K br s’ta Çokdillilik Olgusu” ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Çokdillilik olgusu, bir ülkede veya toplumda resmi olarak iki ya da daha çok dil kullan m n n
ola(an oldu(u durumlar ifade eder (Crystal, 1987; Hamers & Blanc,

1989; Hoffmann, 1996;

Romaine , 1995; Spolsky , 1998). Bu tan ma dayanarak , bu çal mada K br s’taki çokdillilik olgusu,
Kuzey K br s’ta konu ulan dillere ili kin tarihi ara t rmada kullan lan veri kaynaklar n n bak
aç lar ndan yararlan larak tarihsel bir süreç içinde incelenmektedir. Bu ara t rmada betimleyici/nitel
bir yöntem kullan lm ve K br s tarihinde belirtilen dönemlerde ya am K br sl Türklerle mülakatlar
yap lm t r. Çal man n ana bölümünde Kuzey K br s’taki çokdillili(in niteli(ini betimlemek üzere
yap lan mülakatlar sonucunda s n fland rmalar yap lm

ve bu ara t rmalar sonucunda 5ngilizce’nin

1960’a kadar devletin resmi dili olmas ndan dolay tüm resmi i lerde kullan ld ( ve e(itimde de
de(i ik derecelerde önemli yer te kil etti(i belirtilmi tir. Müstemleke Dönemi’nde 5ngilizce’nin devlet
dairelerinde i e al nmada ve ö(retmenli(e atamada ön ko ul olmu ve 1960’an sonra resmi dil
olmamas na ra(men zorunlu yabanc dil konumunu ald ( ; 1974’ten sonra ise Türkler ve Rumlar
aras ndaki ili kilerin kopmas yla çat ma çözme ve uzla ma toplant lar d nda ortak dil olma
özelli(ini yitirdi(i vurgulanmaktad r. Ayn ekilde Rumca’n n da Müstemleke Dönemi’nde rü tiye ve
liselerde zorunlu yabanc dillerden biriyken Rumlar’ n Türkler’e sald rmas sonucu meydana gelen
de(i iklikler nedeniyle 1960 sonras müfredattan ç kar ld ( na de(inilmektedir. Çal man n sonucunda
K br s’ n son üç tarihsel döneminde dil politikas n n ya and ( , Türkçe, 5ngilizce, Rumca resmi
dillerinin kullan ld ( ve özellikle 5ngilizce’nin tüm dönemlerde önem ta d (

bir ülke oldu(u

vurgulanmaktad r. K br s’ n 5ngiliz Müstemleke ve K br s Cumhuriyet’i Dönemleri’ndeki Türkçe5ngilizce, Rumca-Türkçe ikidillilik olgular

önem dereceleri, i levleri ve politik nedenlerden

kaynaklanan de(i iklikleri geçi sel bir çokdillilik olgusuna sahip oldu(unun göstergesi ve bu özelli(in
ki ileri zenginle tiren ve yücelten bir olgu oldu(u belirtilmi tir. K sacas Kuzey K br s’ n Kachru’nun
(1992) belirtti(i üzere eski bir 5ngiliz kolonisi olmas ndan dolay 5ngilizce’nin d

çeperindeki

ülkelerden birisi oldu(u yani 5ngilizce’nin ileti im dili olmamas na ve önemli bir i levi olmamas na
ra(men oldukça konu ulan ve kendisini hissettiren bir olgu oldu(u, Rumca’n n ise Kuzey K br s için
iyi eyler vaadeden ve olumlu tutumlar içinde ö(renilmek istenen bir dil oldu(u sonucuna var lm t r.
K br s’taki çokdillilik olgusunun üç dönemde de uzun uzun tart ld ( bu metin çokdillilik
olgusunun s k s k hat rlat lmas yla konu süreklili(inin sa(lanm olmas , amaç do(rultusunda geçerli
ve güvenilir kaynaklar n kullan lmas yla ve elde edilen sonuçlar n bulgularla desteklenmesiyle
bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini kar lamaktad r. Ayr ca bu metin uygun biçimde
bölümlendirilmi , bölümlerin ba l k ve alt ba l klar n n adland r lm ve numaraland r lm olmas yla,
gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle (mülakat sorular n n ekte verilmesiyle)
ve tablolar n numaraland r l p metne ba(lanmas yla bilimsel metin türünün, metnin izlenebilir ve
gözlemlenebilir olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN : LKAY BARLAS

Çapan S. (1996). “Bili<sel Geli<im ve Dil Edinimi” Dilbilim Ara t rmalar Dergisi. s. 284-287
Bu yaz n n amac , Selma Çapan’ n Dilbilim Ara t rmalar Dergisi 1996’da yay nlanm olan
“Bili sel Geli im ve Dil Edinimi” ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Çapan, çal mas nda çocuklar n anadil ediniminde bili sel geli imin ve sözel anlat m n
geli mesinin evrelerini, bu süreçlerin nas l ilerledi(ini ara t rm t r. Anadili Türkçe olan bir ailenin
çocu(u olan Efe’nin anadil edinim sürecini ve bu süreç içerisinde bili sel geli imi ve sözel anlat m n
geli imini gözlemlemi tir. Gözlemlemeyi, Efe’nin günlük ya ant s nda kurdu(u ileti imi -13. ve 20.
aylar aras - izleyerek ve kaydederek gerçekle tirmi tir. Çapan çal mas nda Piaget’nin çocuklarda
bili sel geli im üzerine yapt ( ara t rmadan yararlanm t r. Yap lan gözlemler sonucunda elde edilen
veriler, sözel anlat m n geli imi ve bili sel geli im aras ndaki ili kiyi örneklerle ortaya koymaktad r. 7
ayl k bir dönemi kapsayan ara t rma sonucunda elde edilen bulgular, çocuklar n anadil edinim
sürecinde hangi kavramlar , hangi s rayla, nas l edindiklerini göstermektedir. Ara t rmada çocuklar n
anadil edinim sürecinde, hangi aylarda ne tür sözceler kurabildikleri yolunda bulgulara da ula lm t r.
Bu çal mayla, çocuklar n anadil ediniminin sadece sözel anlat m n edinilmesinin olmad ( , aksine
bununla birlikte geli en bir bilinçlenmenin varoldu(u ve bu kavramlar n zaman içerisinde geli im
gösterdikleri sonucuna ula lm t r.
Çocuklar n anadil ediniminde bili sel geli imin ve sözel anlat m n geli mesinin evrelerinin,
bu süreçlerden nas l geçildi(inin aç kland ( çal man n aktar ld ( bu metinde, amaç do(rultusunda
az kaynak gösterilmesi (4 kaynak) ve kaynaklardan ikisinin metinde yer almamas okuyucuda metnin
güvenilirli(iyle ilgili üphe olu turmaktad r. Ara t rma sürecinde, denek detayl olarak gözlemlenmi ,
çok detayl sonuçlara ula lm

fakat bu bulgular sunulmam

ve farkl denekler üzerinde ayn

gözlemlemeler yap lmam olmas nedeniyle sonuçlar genelle tirilebilir nitelikte de(ildir (ayn süreç
içerisinde farkl deneklerde farkl bulgulara ula labilir). Ayr ca bu metin, bölümlendirmelerin (metin
giri , amaç ve yöntem, bulgular sonuç) yap lm , gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada
belirtilmi olmas yla ve sonuç bölümündeki bulgular n numaraland r l p metinle ili kilendirilmesiyle
bilimsel metnin gözlemlenebilir ve izlenebilir olmas kriterlerini yerine getirmektedir.
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HAZIRLAYAN: An, Bar,<

Topba<, S. (1996) Sesbilgisi Aç,s,ndan Dil Edinim Süreci. Dilbilim Ara t rmalar Dergisi 1996.
s.295-309.

Bu yaz n n amac Seyhun Topba ’ n Dilbilim ara t rmalar dergisi 1996’da yay mlanm olan
“Sesbilgisi Aç s ndan Dil Edinim Süreci” ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Türk çocuklar n n sesbilgisel geli im sürecinde gözlenen sesbilgisel i lemleri ve ya lara göre
ediniminin incelendi(i bu metinde ara t rman n betimsel bölümü ele al nmaktad r. Ara t rmada,
ara t rman n örneklemi olan 22 çocu(un konu ma dillerini var oldu(u ekli ile gözleyen tarama
modeli kullan lm t r. Konu ma dili verileri do(al konu maya dayal olarak kay t edilmi tir. Verilerin
çözümlenmesinde Ingram (1981) ile Grunwel’in (1985) çözümleme ve de(erlendirme yöntemleri ile
Stampe’in ‘Do(al Konu ma Kuram ’ temel al nm t r. Çal man n ana bölümünde çocuklar n
konu ma örüntülerindeki olu umlar dizimsel basitle tirme ve dizisel basitle tirme olmak üzere iki
s n fa ayr lm ve Türk çocuklar n n sesbilgisel geli imlerine ili kin bulgular bu s n fland rma dikkate
al narak irdelenmi tir. Dizimsel basitle tirme ba l (

alt nda bulunan seslem yitimi ve

tekrarlama,ünsüz dü ürülmesi,ünlüle me,ünsüz öbe(i daralmas ,ses ve seslem aktar m ,dizisel
basitle tirme ba l (

alt nda ise önle tirme,art damaks lla t rma,duraks la t rma,sürtünmelerin

kaymas ,ba(lam duyarl ötümlüle me-ötümsüzle me,/(/ ünsüzünün farkl dönemlerdeki kullan m
gibi i lemlerin Türk çocuklar ndaki geli imi aç klanm

ve tüm bu i lemlerin örneklerine yer

verilmi tir. Çal man n sonucunda, incelenen verilere dayanarak Türk çocuklar n n sesbilgisel
geli im a amalar erken ya larda geçebildikleri vurgulanmaktad r. Çal mada rapor edilen gözlemler
ve verilmi

örnekler arac l ( yla Türk çocuklar n n erken ya larda bile konu ma dillerinin

anla labilirlik düzeyinin oldukça yüksek oldu(u sonucuna ula lm t r.
Topba metninin konusu olan Türk çocuklar nda sesbilgisi aç s ndan dil edinim sürecine metin
boyunca ba(l kalm t r. Konusunda yap lm

di(er çal malara göndermeler yapmas yla, savunusu

için geçerli dayanaklar kullanmas yla, ula lan sonuçlar n bulgular desteklenmesiyle içerik yönünden
güvenilir ve geçerli bir metin olu turmu tur. Biçim aç s ndan bak ld ( nda metnin bölümlendirilmesi,
alt ba l klar n numaraland r lmas , gönderimde bulunulan kaynaklara kaynakçada yer verilmesiyle,
örneklerin numaraland r larak metne ba(lanmas yla, metnin izlenilebilir ve gözlenebilir olmas
beklentilerini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: MEHMET SOYDAN

Özcan, H. (1997) “Comprehension of Relative clauses in the acquisition of Turkish.” VIII.
Uluslararas Türk Dilbilimi Konferans Bildirileri. s. 149-155.
Bu yaz n n amac , F. Hülya Özcan’ n VIII. Uluslararas Türk Dilbilimi Konferans ’nda
bildirdi(i “Türkçede Ortaçl Yap lar n Edinimi” ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Bu çal mada, daha önce Ingram’ n 5ngilizce konu an çocuklar n 5 ya na kadar tümceleri
“ve” ile birbirine ba(lama e(iliminde olup ortaçl yap kullanmad klar ; Aksu Koç ile Slobin’in
Türkçe konu an çocuklar n ortaçl yap edinimlerinin 5ngilizce konu an çocuklara göre daha geç ve
yava oldu(u bilgilerinden yola ç k larak; Türkçe konu an çocuklar n ortaçl yap lar ne zaman
kulland klar , paralel i lev hipotezinin (Sheldon, 1974) çocuk dilinin yan s ra, Türkçe konu an
çocuklarda ortaçl yap edinimini etkileyip etkilemedi(i sorular na yan t aranmaktad r. Çapraz
kesi imli yöntem (cross-sectional) kullan lan çal mada ya lar 3 ve 7 aras nda de(i en 30 tekdilli
Türkçe konu ucusu çocuk, 4 ayr ortaçl yap sergileyen tümce biçimlerinin anlamland r lma süreci
aç s ndan test edilmi tir. Çal man n ana bölümünde, 4 farkl ortaçl yap (ÖÖ-NN-ÖN-NÖ) ve farkl
ya lardaki çocuklar n test süresince sorulara verdikleri do(ru cevaplardan olu an bulgular elde
edilmi tir. Bu bilgiler

( nda 3 ya ndaki çocuklar tümcelerin %52’ sini do(ru olarak anlamaktad r.

Bu oran gruptaki ö(rencilerin ya lar ile do(ru orant l olarak artmaktad r. 3 ya ndaki çocuk
grubunun NN tipi ortaçl yap da %66, ÖN tipi ortaçl yap da %54 ve NÖ tipi ortaçl yap da %34
oran nda do(ru cevaba sahip olduklar ; ancak bu süreçte 5 ve 7 ya grubu çocuklardan ÖÖ tipi ortaçl
yap ya en çok do(ru cevap al n rken, NN tipi ortaçl yap ya ise en dü ük do(ru cevap oran al nd (
aç klanm t r. 4 farkl ortaç grubunun 3 farkl ya grubunda ediniminin incelenmesinde ise NN tipi
hariç di(er yap lar n ya larla do(ru orant l oldu(u elde edilmi tir. Bu testte ayr ca NÖ tipi ortaçl
yap lar n ileri ya larda daha iyi anla ld ( ve kullan ld ( da ortaya ç kar lm t r. Çal man n
sonucunda Türkçe konu an çocuklar n dilde var olan ortaçl yap lar n fark nda olduklar ve
göndergeleri 3 ya ndan itibaren ay rt edebildikleri gözlenmi tir; ayr ca dilbilgisel fonksiyonlar
aras ndaki paralelli(in ortaçl yap edinimini kolayla t rmad ( görülmü tür.
Türkçe konu an çocuklarda ortaçl yap ediniminin incelenip aktar ld ( bu çal ma, konu
süreklili(inin sa(lanm olmas , ayn konuda daha önce yap lan çal malara gönderimde bulunulmas ,
çal man n amac do(rultusunda, geçerli örnek ve dayanaklar n sonuçta bulgularla desteklenmi
olmas yla bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini kar lamaktad r. Metinde
bölümlendirilmenin yap lmas , belirtilen kaynaklar n kaynakçada belirtilmesi ve kullan lan ema ve
örneklerin metinle ba(lanmas da metnin bilimsel metin türünün biçime yönelik ihtiyaçlar n
kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN : MUSTAFA SOYDEM R

Sofu, H. (1998). “Soru Tümcelerinin Edinimi”. Dilbilim Ara t rmalar Dergisi. s. 90-98
Bu yaz n n amac , Hatice Sofu’nun Dilbilim Ara t rmalar Dergisi 1998’de yay nlanm olan
“soru tümcelerinin edinimi” ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlenmektir.
Soru tümcelerinin nas l edinildi(i üzerine yap lan u ana kadarki çal malar genellikle
yeti kinlerin çocuklara yöneltti(i sorulara çocuklar n verdi(i yan tlar n incelenmesi ya da çocuklar n
soru kullan mlar n n yap sal geli iminin tan mlanmas

eklinde iken, Sofu’nun bu çal mas nda ise

çocuklar n kulland ( soru tümceleri yap ve i lev aç s ndan incelenmi tir. Çal man n ana bölümünde
öncelikle, çocuklar n soru kullanma e(ilimlerini incelemek için konu ma örneklerinde soru
tümcelerinin düz tümceye oran hesaplan p, bireysel farkl l klar ortaya konmaktad r. Daha sonra,
çocuklar n yükselen ton kullan m n n tek sözcüklük veya eksiltili tümcelerle s n rl

oldu(u

belirtilmekte ve örneklenmektedir. Bu çal mada A(akay (1952)’de yap lm olan belirlemeler temel
al nm t r. Çocuklar n iki ya nda soru tümcelerini, bilgi isteme, yans lama, onaylatma, aç klama
isteme, izin isteme, bir ey isteme, hat r sorma i levlerini gerçekle tirdi(i örneklerle aç klanmaktad r.
Bu çal mada, soru kullanma e(ilimleri; soru tümceleri, düz tümce, yükselen ton çerçevesinde
betimlenmektedir. Çal man n sonucunda, soru tümcelerinin erken ediniminin Türkçe’nin yap s ndan
kaynaklanan düzenlilikten sa(land ( ; soru tümcelerinin i lev aç s ndan çe itlili(i çocuklar n soru
tümcelerini etkin bir araç olarak kulland ( ; soru önad ve ad llar n n erken ya larda kullan m n n
çocuklar n ileti im kurma, dünyay anlama seviyelerinin geli imine katk da bulundu(u sonuçlar na
ula lm t r.
Soru tümcelerinin erken ediniminin Türkçe’nin yap s ndan kaynakland ( n n belirtildi(i bu
metin, ayn alanda yap lm

di(er çal malara gönderme yapm

olmas , ula lan sonuçlar n geçerli

bulgularla desteklenmesi ve örneklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini
kar lamaktad r. Di(er yandan, gönderimde bulunulan tüm kaynaklar n kaynakçada belirtilmesi ve
örneklerin tablo numaralar yla metne ba(lanmas yla bilimsel metin türünün metnin izlenebilir ve
gözlemlenebilir olmas beklentilerini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: ARZU BOYACI
Sofu , H . ve S . F,rat (2000) “Otistik Çocuklarda Dil Geli<imi” . XIV . Dilbilim Kurultay Bildiri
Kitapç s . 49-64

Bu yaz n n amac Sofu , H . ve S . F rat’ n Dilbilim Kurultay Bildiri Kitapç ( 2000’de
yay nlanm
olan “Otistik Çocuklarda Dil Geli imi” ba l kl çal mas n tan tmak ve
de(erlendirmektir.
Sinclair, Tager-Flusberg (1994), Curtiss : Lenneberg, Yamada , Fay (1988 : 191) , Ekmekçi
(1979), Aksu-Koç ve Slobin (1986), Sofu (1988; 1995)’nun bili sel kurama dayanan bili sel geli im
çal malar çerçevesinde yapt klar incelemeler, otistik çocuklar n dilsel geli imlerinin incelenmesinde
kullan lm t r. Bu incelemeler temel al narak yap lan bu çal mada Türkçe’yi anadil olarak edinen
otistik çocuklar n dil geli imi incelenmi ve elde edilen bulgular otistik olmayan çocuklar n dil
geli imiyle benzerlikleri ve farkl l klar yönünden kar la t r lm t r. Bu çal ma yap l rken Çukurova
Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Ruh Sa(l ( ve Hastal klar Bölümüne ba vuran ve otizm tan s
konulan 7 çocuktan toplanan konu ma örnekleri incelenmi ve bu örnekler Ortalama Sözce Uzunlu(u
aç s ndan incelenerek klinik aç dan normal olan 7 çocuktan olu an bir grubun dil örnekleri ile
kar la t r lm t r. Çal man n ana bölümünde otistik çocuklar n dil geli imleriyle ilgili yap lan yar m
saatlik kay t sonucu elde edilen veri, Crystal ve arkada lar n n (1976) geli tirdikleri “dil
de(erlendirme, düzeltici e(itim ve tarama” ölçe(ine göre taranm ve de(erlendirilmi tir. Bu
de(erlendirme sonucunda elde edilen bulgular otistik çocuklar n da normal çocuklar gibi ileti imde
ekonomi
ilkesine
uyduklar n ,
tümünde
yap sal
sapmalar n
görüldü(ünü,
ad llar
kar la t rabildiklerini, az da olsa sorular yan ts z b rakt klar n , sözcükleri anlams z bir ekilde
tekrarlayabildiklerini, anla lmayan sözcükler kullanabildiklerini, normal çocuklar n da otistik
çocuklar n da eksik tümce kurabildiklerini, otistik çocuklar n daha az konu ma ba latt klar n , kal p
konu malarda aktarmalar anlayamad klar n , evet-hay r sorular na genelde olumlu yan t verdiklerini
ve son olarak da eski biçimi de(i tirmeden yeni bir durumda kullanabildiklerini göstermektedir. Elde
edilen tüm bu bulgular, ayn zamanda örneklerle desteklenmektedir. Çal man n sonunda otistik
çocuklarla normal çocuklar n aras ndaki farkl l ( n daha çok konu ma konular ve ileti imin niteli(i
aç s ndan belirgin oldu(u, yinelemenin hem an nda hem de gecikmi olarak kar m za ç kt ( , evethay r sorular n n bazen ucun bazen de evet-hay r sözcükleriyle yan tland ( , ad l de(i tirme, tümce
s ralamas ve çekim eklerinin kullan m ndaki hatalar n birkaç taneyle s n rl oldu(u ancak çocuklar n
tamam göz önüne al nd ( nda otistik çocuklar n takvim ya lar n n otistik olmayanlara göre büyük
olmas na kar n genel bir gerilik gösterdikleri sonuçlar na ula lm t r.
Otistik çocuklar n dil geli imi ile normal çocuklar n dil geli imi aras ndaki benzerlik ve
farkl l klar n ortaya kondu(u çal man n aktar ld ( bu metin konu süreklili(inin sa(lanm olmas ,
amaç do(rultusunda geçerli ve güvenilir dayanaklar n kullan lmas yla ve ula lan sonuçlar n
bulgularla desteklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik beklentilerini kar lamaktad r.
Ancak bu metin ayn konuda yap lm di(er çal malara gönderme yap lmas beklentisini
kar lamamaktad r. Ayr ca bu metin bölümlendirmelerin yap lm ve ba l klar n numaraland r lm
olmas yla, gönderimde bulunulan kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle, örnek ve tablolar n
numaraland r l p metne ba(lanmas yla bilimsel metin türünün, metnin izlenebilir ve gözlenebilir
olmas beklentisini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: GÖZDE ÜÇYILDIZ
Sofu, H. (2002). “Sesletim i<lemleri: ngilizce ve Türkçe edinen ikidilli bir çocuktan örnekler”.
Dilbilim Ara t rmalar Dergisi. s. 27-37.
Bu yaz n n amac , Hatice Sofu’nun 2002 y l nda Dilbilim Ara t rmalar dergisinde ç kan
“Sesletim i lemleri: 5ngilizce ve Türkçe edinen ikidilli bir çocuktan örnekler” adl makalesini tan tmak
ve de(erlendirmektir.
Sözkonusu metnin giri bölümü konuyla ilgili k sa bir bilgi vermekte ve daha önce yap lm
ara t rmalara de(inmektedir. Yöntem, Amerikal bir anne ile Türk bir baban n ilk çocu(u olan bir
erkek çocu(un 1:2 ve 2:2 ya lar aras ndaki anl k konu ma örneklerinin ses ve görüntü kay tlar ve
annenin tuttu(u günlü(ün analiz edilmesidir. Bu inceleme, Topba ’ n (1999) “Türk Çocuklar nda
Ünsüz Edinimi ve Sesbilgisel 5 lemlerin Geli im A amalar ” formunda geli tirdi(i, 0:9-3:0 ya aras
çocuklar n ünsüz da(arc ( n n geli imi a amalar izlenerek yap lmaktad r ve ikidilli çocu(un
konu mas be a amada de(erlendirilmektedir. Çal man n sonucunda elde edilen veriler ve bu
verilerin do(rultusunda ikidilli çocu(un tekdil edinen çocuklardan farkl olarak geli tirdi(i dil
kullan mlar özetlenmektedir. Ayr ca, iki dilin birlikte ediniminin daha ayr nt l olarak ele al nmas
gerekti(i belirtilmektedir.
Metinde

konudan sapma görülmemektedir. Ayr ca daha önceki çal malarla da metin

desteklenmekte ve ikidilli çocu(un do(al kullan mlar na yer verilerek örnekler oldukça uygun
seçilmektedir. Ayn

ekilde, metin izlenebilirlik aç s ndan da bölümlendirme yap ld ( için oldukça

ba ar l d r. Kullan lan alt ba l klar n ve tablolar n numaraland r lmas da okuyucuya metni takip
etmekte kolayl k sa(lamaktad r.
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HAZIRLAYAN: EDA CAN
Do@ruöz, S. ve B. Güne< (1999) “Kad,nlar da erkekler kadar argo kullan,r m,? Edimbilimsel
bir ara<t,rma”. XIII.Dilbilim Kurultay Bildirileri. 247-253. stanbul: Bo@aziçi
Üniversite Yay,nlar,

Bu yaz n n amac , Seza Do(ruöz ve Betül Güne 'in 1999 y l nda XIII Dilbilim Kurultay
bildiri kitapç ( nda yay nlanm

olan "Kad nlar da erkekler kadar argo kullan r m ?" ba l kl

çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Dil kullan m nda kad nlar ve erkekler aras nda farkl l klar oldu(u (Hayashi 1998) ve
kad nlar n erkeklere oranla daha prestijli bir dil konu tu(u (Bayyurt 1997) varsay m na kar t olarak
bu önçal mada günümüzde kad nlar n da en az erkekler kadar argo, küfür gibi az prestijli dil
biçimlerini kulland ( varsay m geli tirilmi tir. Bu varsay m ara t rmak ve kan tlamak için iki
yöntem kullan lm t r. Öncelikle Bursa ve 5stanbul'da iki yüz kad n ve erkek kat l mc ya bir anket
uygulanm t r. Daha sonra ise Türk filmleri ve dizilerindeki kad n ve erkek karakterlerin konu malar
incelenmi ve dilbilim aç s ndan aralar ndaki cinsiyet fark ara t r lm t r. Çal man n ana bölümünde,
çal man n yöntemlerinden elde edilen bulgulara yer verilmi tir.Bulgular,dü ük ve yüksek prestijli dil
kullan mlar nda ya unsurunun etkin rol üstlendi(ini göstermi tir.Hem anket çal mas nda hem de
film/dizi incelemesinde dü ük prestijli dil kullan m oranlar n n özellikle 40 ya

alt kad n ve

erkeklerde yüksek oldu(u,yüksek prestijli dil kullan m n n ise 40 ya üzeri kad n ve erkeklerde yüksek
oldu(u görülmü tür. Uygulanan iki yöntemde de dü ük ve yüksek prestijli dil kullan m oranlar
aras ndaki fark 40 ya üstü ve alt gruplar aras nda görülmü ,cinsiyet farkl l ( n n ise dil kullan m
oranlar nda önemli bir ayr m yaratmad (

anla lm t r. Çal man n sonunda,genel sonuçlar

bak m ndan kad nlar n erkeklere oranla yüksek prestijli dili daha çok kulland ( saptanm t r.
Çal madaki bulgular ya faktörü aç s ndan incelendi(inde özellikle 40 ya alt kad nlar n en az
erkekler kadar dü ük prestijli dil kulland ( ve ya faktörü aç s ndan bu önçal man n sonuçlar yla
çal man n ba nda öne sürülen varsay m n k smen desteklendi(i sonucuna ula lm t r.
Kad nlar n da en az erkekler kadar argo, küfür gibi dü ük prestijli dil biçimlerini
kulland ( n n savland ( bu metin; konu süreklili(inin sa(lanm olmas , ayn konuda yap lm di(er
çal malara gönderme yap lm

olmas yla bilimsel metin türünün içeri(ine yönelik geçerlilik,

güvenlilik gibi beklentileri kar lamaktad r. Bununla birlikte çal man n amac

do(rultusunda

kullan lan dayanaklar n sadece ya ve cinsiyet faktörüne dayand r lmas , sosyo-kültürel faktörler gibi
ba ka faktörlerin gözönüne al nmamas ula lan sonuçlar n sadece bu aç lardan desteklenmesini
sa(lam , daha detayl

sonuçlara ula lmas n

bölümlendirmelerin yap lm

ise engellemi tir. Bunlar n d nda bu metin;

ve ba l klar n numaraland r lm

olmas yla gönderimde bulunulan

kaynaklar n kaynakçada belirtilmesiyle,örnek ve tablolar n numaraland r l p metne ba(lanmas yla
bilimsel metin türünün izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentilerini kar lamaktad r.
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HAZIRLAYAN : DERYA BAYAR

Bayyurt Y. (1999) “Kim daha nazik? Erkekler mi, kad,nlar m,?” çinde A.S.Özsoy ve
Ergunvanl, Taylan (haz.) XIII. Dilbilim Kurultay Bildirileri. s. 155-167. stanbul: Bo@aziçi
Üniversitesi Yay,nlar,
Bu yaz n n amac ,Yasemin Bayyurt’un 1999’da yay nlanm olan “Kim daha nazik? Erkekler
mi, kad nlar m ? ba l kl çal mas n tan tmak ve de(erlendirmektir.
Bireyler aras nda ileti imde güç ve dayan ma boyutlar üzerine ayn ya da farkl statüden,
ya tan veya cinsiyetten olan bireylerin kulland klar hitap biçimleri üzerine yap lan çal may (Brown
and Gilman 1989) temel alarak Türkçe’de farkl ortamlardaki hitap biçimlerinin kullan m nda erkek
ve kad nlar aras nda benzerlik veya farkl l klar n olup olmad ( ara t r lmaktad r.Kad n ve erkeklerin
farkl ortamlardaki dil tercihlerini ortaya ç karabilmek için yap lan ankette hitap biçimlerinin
kullan m na

ya ,

toplumsal

mesafe,

cinsiyet

ve

sosyal

bak lmaktad r.Çal man n ana bölümünde aile ve çar

snf

gibi

ölçütler

aç s ndan

ortam nda gerçekle tirilen anketlerin

sonuçlar na dayanarak, kad n ve erkeklerin dil seçimlerini etkileyen temel faktörler ortaya
ç kar lmakta ve örneklerle desteklenmektedir. Daha sonra kullan lan hitap biçimleri tümcede
kullan lacak ad l n “sen” mi yoksa “siz” mi olaca( görü ü temel al narak aç klanmakta ve
örneklenmektedir.bunun yan nda Brown ve Gilman’ n söyledi(inin aksine, bir söylem durumunda
konu mac lar aras nda dayan ma ç kmas n n nedenlerinin taraflar n e it oldu(u anlam na
gelmemekle, dayan ma taraflar aras nda “güç” dengesizli(i oldu(unda da ortaya ç kt (
belirtilmektedir.Çal man n sonunda ya , statü, söylem durumu ve söylemin yer ald ( ortam n
kat l mc lar n dil seçimlerinde önemli rol oynad ( , ankete kat lan erkek ve kad nlar n aile ortam
içinde benzer hitap biçimlerini kulland klar ancak çar

ortam nda kad nlar n erkeklere oranla daha

sayg n ve özenli dil kullanmay tercih ettikleri sonuçlar na ula lm t r.
Türkçe’de de(i ik ortamlardaki hitap biçimlerinin kullan m nda erkek ve kad nlar aras nda
benzerlik ve farkl l klar n bulundu(unu ortaya koyan bu metin, konu süreklili(inin sa(lanm olmas ,
amaç do(rultusunda güvenilir dayanaklar n kullan lmas yla ve elde edilen sonuçlar n bulgularla
desteklenmesiyle bilimsel metin türünün içeri(e yönelik geçerlilik, güvenilirlilik beklentilerini
kar lamaktad r.Biçim aç s ndan bak ld ( nda ise metin, bölümlendirmelerin yap lm
numaraland r lm

ve ba l klar n

olmas yla, gönderimde bulunulan kaynaklar n, kaynakçada belirtilmesiyle,

örneklerin metne ba(lanmas yla bilimsel metnin izlenebilir ve gözlenebilir olmas beklentisini
kar lamaktad r.
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